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Over het gezagvan de Bijbet wordt ftink gedis-
cussieerd. Bijbelteksten worden verschi[[end ge-
lezen en gelnterpreteerd. Tegelijk wordt veelal
toch gesproken over een heitig boek en Gods

woord dat houvast biedt en richting wijst. Hoe

kunnen we de Bijbet in onze tijd en weretd ats

bron van inspiratie en gezaghebbend geschrift
blijven lezen en verstaan?

heid heeft de Bijbet hoog in het vaandet staan, maar

de Bijbet houdt de christenen niet bijeen. Het is ook

interessant om te zien hoe de omgang met het heitige

boek verschilt van die van Joden en moslims. Ken-

merkend voor de joodse omgang met de Tenach ('ons'

Oude Testament) is de rabbijnse traditie, die in een

voortdurende discussie op zoek is naar de samenhang

van de teksten en de manier waarop ze toegepast
moeten worden in nieuwe situaties. Het gezag van

de Tenach is boven etke twijfelverheven, maar belet
een speelse omgang met de teksten niet. Mos[ims
beschouwen de Quran als volmaakt. Het ideaal is om

de tekst uit je hoofd te kennen. Verbaasd kijken mos-

lims naar christenen die hun heilige teksten durven te
relativeren en die wijzen op tegenstrijdigheden. Dat
bewijst in hun ogen ook dat de Quran superieur is.

De Heilige Schrift
Sommige christenen zu[[en bij het hierboven
geschetste beeld tegenwerpen dat zij de Bijbet

}} tgezagvaRdeBijbel

Wat is gezag?

Ats er over gezaggepraat moet worden, dan is er

doorgaans een probleem. Het ware gezag staat na-

metijk niet ter discussie. Dat heb je gewoon. Denk

maar aan de schoolmeester of -juf of de leraar op

de middelbare schoot. Sommigen had-

den gezagen anderen niet. A[s leerting

voelde je dat haarfijn aan, ook a[ was niet

attijd duidetijk waar dat nu precies in zat.

Ze hadden natuurlijk altijd we[ macht

overje. Zegaven je cijfers en ze hadden

de mogelijkheid om je te straffen. Maar als het er op

aan kwam was dat niet beslissend. Je had ook wel

door hoe sommigen probeerden gezagte krijgen. Een

bekende truc was om tijdens de eerste les heel streng

te zijn. Dan zat de schrik erin en kon men daarna de

teugets langzaam laten vieren. Mensen met echt
gezag hebben geen trucjes of machtsmiddeten nodig.
Daar [uister je naar omdat je beseft dat ze wat goeds

te zeggen hebben. Die gehoorzaam je omdat je aan-
voe[t dat je hun [eiding kunt vertrouwen.

De status van de Bijbet
Over het gezag van de Bijbet wordt ftink gediscussi-

eerd. Daar moet dus wel iets mis zijn. Wie er van bui-
tenaf naar kijkt, verbaast zich erover' heel de christen-
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Het gezagvan de Tenach is boven etke twiife I verheven, maar betet een

speelse omgang met de teksten niet.

helemaal niet relativeren. Ze be-
schouwen heetde Bijbet, van kaft
tot kaft, ats het onfeilbare woord
van God. Zo staat dat ook in de

betijdenisgeschriften. Lees er de
Heidelbergse Catechismus en de
Nederlandse Geloofsbetijdenis
maar op na. Zij kennen de Bajbel

het hoogste gezag toe. De belijde
nisgeschriften zetf zijn ook onder-
geschikt aan de Bijbe[. Dat wordt
heel goed duidetijk in een verhaal
over Frederik, de keurvorst van de

PaLts. Hij had de grote geleerden

van zijn tijd de opdracht gegeven

tot het schrijven van de Heidet-
bergse Catechismus. Toen zij hem

die aanboden was hij er heeI tevreden over, maar hij
zei er bij:'Zo er iemand mocht zijn van wat ouderdom
ook, staat of rang, vriend ofvijand, ja, de atterge-
ringste keuken- of statjongen, die mij uit de Bijbel
beter kan onderrichten, ik zathem zeer dankbaar ziin
en gaarne de goddetijke woorden erkennen.' In die-
zetfde traditie staat de vraag die aan ambtsdragers in

de Protestantse Kerk wordt gestetd: 'Aanvaardt u de
heilige Schrift ats enige regel van het geloof en witt u

zich verzetten tegen atwat daarmee strijdig is?'

Het omstreden gezagvan de BijbeI
Er wordt dus groot gezag aan de BijbeI toegekend.
Maar heeft de Bijbetdat ook uit zichzetf? Denk nog
eens aan datvoorbeeld van de Leraarvoorde klas.

Wie echt gezag heeft, is niet afhanketiik van de sta-
tus die hem of haar wordt toegekend. Die straatt dat
zetf uit. Is dat ook het gevat bij de Bijbet? Er wordt
vaak beweerd van wet. Men noemt de Bijbetdan nog
steeds actueel, ondanks zijn ouderdom. De BijbeI is

voor veten een bron van troost en inzicht, een rich-
tingaanwijzer voor het leven van nu en een betrouw-
bare gids voor wat komen gaat. Veel mensen zien
dat echter niet zo. Ze lezen misschien nog weI in de
Bijbel, maar ze hebben er geen boodschap aan. Of ze

verbazen zich over hoe anderen op gezag van de Bij-

Moslims beschouwen de Quran atsvolmaakt.

Het ideaal isom detekst uit,e hoofd te kennen.
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beI vasthouden aan een allang achterhaald
wereldbeetd of een inmiddels gewijzigde

seksue[e moraat. Ze schrikken terug voor
de gewelddadigheid en onverdraagzaam-
heid jegens andersdenkenden zoals je dat
aantreft in de Bijbet. Mensen van buiten de

draait, dat slavernij niet goed is en dat vrou-
wen niet ondergeschikt zijn aan mannen.

Die nieuwe en betere inzichten haal je niet
zomaar uit de Bijbet. Daar heb je leeswijzers

voor nodig. Dat relativeert hetgezagvan de

Bijbe[, maar daarmee wordt hij niet minder
waardevo[.

Hutp bij het lezen
In de Bijbet zelf wordt a[ op de noodzaak van

de goede leeswijzer gewezen. In Hande[in-
gen B wordt vertetd hoe Filippus door een

engel gezonden wordt naar een eunuch uit
Ethiopid. Die is op weg van Jeruzalem naar
huis en leest onderweg uit het boek ]esaja.
Fitippus maakt hem duidetijk dat het daarbij
om Jezus Christus gaat en om de manier
waarop hij de re[atie tussen God en mens
herstelt. Dat is iets wat in de loop van de

geschiedenis van de christelijke kerk steeds

opnieuw gebeurde. Bij de Reformatie deed

Luther hetze[fde ats Filippus. Hij bepaatde

de mensen bij de kern van het getoof en dat
deed hij aan de hand van bijbelteksten. Juist
door die hartstochtetijke aanwijzingen van

Luther gingen de oude teksten weer spreken.

Daarmee werd het belang van die oude tek-
sten weer duidelijk. Niet voor niets werd het
sola Scripturo 66n van de grondregets van de

Reformatie. Tegetij kertijd werd d u idelijk dat
de Bijbeta[[een niet genoeg is.

Oudeilingen {b1ad} roor Pasr0raal rrl [0nrrrrrrs0trb0tru

kring van de gelovige bijbe[[ezer zijn vaak ook niet
erg onder de indruk van de manier waarop de Bijbel
verdedigd wordt. De geschiedenis leert dat dit vaak
om achterhoedegevechten gaat. Het levert aIteen

maar vertraging op, waardoor het a[ te lang duurde
voordat de kerk erkende dat de zon niet om de aarde

Er wordt groot gezag aan de Bijbel toege-

kend - maar heeft die dat ook uit zichzelf?

Het schokkende voorbeetd van Jesaia
De zaak waar het om gaat, laat zich goed duidetijk
maken aan de hand van de genoemde profeetJesaja.
Het naar hem genoemde boek is misschien wel het
betangrijkste van heeI de Bijbet. De verhalen over
de profeet zijn een schoolvoorbeeld van het levende
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woord van God. De teksten over de terugkeer uit de

ba[[ingschap laten zien hoe het geloof in de God van

Israii[ de diepste crisis overwint. Het boekJesaja
hielp de discipelen ook te begrijpen wat er gebeurd

was metJezus Christus, die de weg naar God weer
opent. Gelijk a[ aan het begin van het boekJesaja
maakt de profeet 6dn ding goed duidetijk. De zaak

waar het in het geloof in de God van Israijlom gaat

is niet in menselijke systemen te vatten. Jesaja was
zetf verbonden aan de tempe[. Dat is bij uitstek de

menselijke poging om God een plaats te geven. Daar

vonden ook de vaste rituelen plaats waarin de re[atie
met God steeds opnieuw werd gerealiseerd. Juist op

die plaats kwam Jesaja met een schokkende bood-
schap: de offers komen God de neus uit en Jeruzalem
lijkt meer op Sodom dan op een heitige stad. Men

dacht God te hebben vastgetegd in wetoverwogen

regets en in plechtige ceremoniiin. Maar men had het

hart er niet bij. De inspiratie was verv[ogen.

De onfeitbare Bijbet ats heitig huisje
De tempe[ is er niet meer en offers worden er niet
meer gebracht. In plaats daarvan is er de traditie,

vastgetegd in heilige geschriften. Eerbiedig worden
ze gelezen en toegepast. Ze vertelten van een tijd
waarin profeten en schrijvers doorgaven wat ze als
goddelijke inspiratie hadden ervaren. Dat gaven ze

aan hun tijdgenoten mee als bemoediging, wegwij-
zer of als terechtwijzing. Dat werd door hun hoorders
en lezers ats gezaghebbend ervaren. In sommige
geval[en duurde het weI een tijdje voordat men door-
had en erkende dat het om het woord van God ging.

Soms hadden profeten dingen gezegd die niet in de

smaak vielen (denk aan Jesaja) of niet goed waren
begrepen. Pas achteraf zag men de waarheid en de

waarde ervan in. Sinds de Bijbet is afgesloten gaat

het er anders aan toe. Toch btijft nog steeds gelden

dat Gods zaak niet in onze systemen te vatten is. Dat
getdt ook voor de Bijbet. Je kunt die vergelijken met
de tempel. We noemen die terecht heitig, maar het is

niet vanzelfsprekend dat de Heitige daarin zelf ook

aan het woord komt.

Waar blijven we dan?
Deze kijk op het gezag van de Bijbel kan een gevoeI

van onzekerheid geven. Hoe weet je nu of God zelf

aan het woord komt in de Bijbet? Je kunt die

onzekerheid bestrijden door die vraag hetemaal

niet te stellen en heel de Bijbet te aanvaarden

a[s het onfeilbare en gezaghebbende woord

van God. Dat tijkt heelgelovig en eerbiedig.
Maar is het dat ook? Is het juist niet eerbie-

diger om toe te geven dat wij God, wie Hij is

en hoe zijn geest ons kan inspireren, niet in

mensenwoorden kunnen vatten? Dat geldt ook

voor de woorden van de Bijbe[. Tegetijkertijd

leren we uit de Bijbet dat het welsteeds weer
gebeurt: dat mensen worden geinspireerd

door Gods geest en zo zijn troost, kritiek en

bemoediging kunnen doorgeven. Dat hebben

bijbellezers door de eeuwen heen ook steeds

weer eryaren. Zo werkt dezelfde geest die

Jesaja inspireerde nog steeds en steeds weer

nieuw door. Zo wordt de Bijbet een bron van

inspiratie en verdient de Bijbet ze[f het respect

als gezaghebbend geschrift. !

Het geloof in God is niet in menselijke

qystemen te vatten
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